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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 824:201x (EN 824:1994, IDT) «Вироби 

теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення прямокутності», прийнятий 

методом перекладу – ідентичний щодо EN 824:1994 (версія en) «Thermal insulating 

products for building applications - Determination of squareness» з технічною поправкою 

АС/1997 (версія en). 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, – ТК 305 

«Будівельні вироби і матеріали». 

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту – «Тутильний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку, «Визначення» - оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України; 

- зі «Вступу» до ЕN 824:1994 у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 824:1994 як таку, що безпосередньо не стосується 

технічного змісту цього стандарту; 

- замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, 

ідентичних з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на які є в 

цьому стандарті). 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна 

отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ 

 

EUROPEAN STANDARD 

 

 

Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. 

Визначення прямокутності 

 

This European standard was approved  

by CEN on 1994-07-22 

              ICS 91.100.99 

English version 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение прямоугольности 

 

Thermal insulating products for building 

applications - Determination of 

squareness 

Thermal insulating products for building 

applications - Determination of 

squareness 

EN 824 

 

 

 

 

Чинний від 201х… July 1994 

  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання 

і процедури для визначення відхилу 

від прямокутності за довжиною, 

шириною і / чи товщиною об’ємних 

виробів. Стандарт придатний для 

теплоізоляційних виробів. Метод 

зазвичай застосовується до продукції 

з прямими боковими гранями. Для 

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedure for determining 

the deviation from squareness for length, 

width and/or thickness of full-size products. 

It is applicable to thermal insulating 

products. The method is normally 

applicable to products with straigth edges. 

For products of other shape, e.g. profiled 
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виробів іншої форми, наприклад, з 

профільованими гранями, метод може 

бути відповідним чином 

зкоригований. 

edges, the method can be adapted 

accordingly 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Цей стандарт не містить нормативних 

посилань 

2 Normative references 

This European Standard contains no 

normative references 

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту, 

застосовується таке визначення: 

відхил від перпендикулярності: 

Відстань між однією стороною 

мірного кутника 90° і гранню виробу 

на заданій відстані від кута (див. 

рисунок 1, 2 і 3). 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definition applies: 

deviation from squareness:  

The distance from one limb of a perfect 

square (see figure 1, 2 and 3) to the edge of 

the product at a given distance from a 

corner. 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

До грані зразка прикладають 

металевий кутник і заміряють відхил 

між однією стороною металевого 

кутника і гранню виробу (див. 

рисунок 1). 

4 Principle 

Apply a metal square to the product edges 

and measure the deviation between one limb 

of the metal square and the products edge 

(see figure 1). 

5 ІНСТРУМЕНТ 

5.1 Горизонтальна рівна плоска 

поверхня. 

5.2 Металева лінійка або металева 

рулетка з міліметровими поділками з 

точністю вимірювання до 0,5 мм. 

 

5 Apparatus 

5.1 A flat surface. 

 

5.2 Metal rule or metal tape graduate in 

millimetres and permitting reading to 0,5 

mm. 
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5.3 Металевий кутник 90 ° з 

довжиною плеча не менше 500 мм і 

максимальним відхилом від 

прямокутності ± 0,1 мм при 

вимірюванні на відстані 500 мм від 

кута. 

Примітка. Допускається застосування 

іншого випробувального устаткування з 

необхідною точністю вимірювань. 

5.3 A metal square with limbs at least 500 

mm long with a deviation from squareness 

of not more than ±0,1  mm when measured 

at 500 mm from the corner. 

 

 

NOTE: Any test equipment which provides the 

same result with at least the same accuracy may be 

used. 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Розміри випробувальних зразків 

Випробувальний зразок повинен бути 

об’ємним виробом з 

регламентованими відповідним 

нормативним документом розмірами. 

6 Test specimens 

6.1 Dimensions of test specimens 

The test specimen shall be the full-size 

product. 

6.2 Кількість випробувальних 

зразків 

Кількість випробувальних зразків 

повинна відповідати значенням, 

наведеним у стандарті на конкретний 

виріб. 

Примітка. За відсутності стандарту на 

виріб кількість зразків погоджується між 

сторонами. 

6.2 Number of test specimens 

 

The number of test specimens shall be as 

specified in the relevant product standard. 

 

 

NOTE: In the absence of a product standard the 

number of test specimens may be agreed between 

parties. 

6.3 Кондиціонування 

випробувальних зразків 

Випробувальні зразки повинні 

зберігатися не менше 6 годин при 

6.3 Conditioning of test specimens 

The test specimens shall be stored for at 

least 6h at (23 ± 5) °C. In cases of dispute, 

they shall be stored at (23±2)°C and (50 
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температурі (23 ± 5) ° С. У разі 

суперечок, вони повинні зберігатися 

при температурі (23 ± 2) ° С і 

відносній вологості повітря (50±5)% 

протягом часу, зазначеного у 

стандарті на конкретний виріб. 

±5)% relative humidity for the time 

specified in the relevant product standard. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Визначення відхилу від 

прямокутності за довжиною і 

шириною 

7.1.1 Умови випробувань 

Випробування повинні проводитися 

при температурі (23 ± 5) ° С. У разі 

суперечок, воно має здійснюватися 

при температурі (23 ± 2) ° С і 

відносній вологості повітря (50±5)%. 

7 Procedure 

7.1 Determination of the squareness of 

the length and width edges 

 

7.1.1 Test conditions 

The test should be carried out at (23 ± 5) 

°C. In cases of dispute, it shall be carried 

out at (23±2)°C and (50 ±5)% relative 

humidity. 

7.1.2 Процедура випробування 

Випробувальний зразок укладають на 

горизонтальну рівну плоску 

поверхню і вимірюють відхил від 

прямокутності за довжиною і 

шириною наступним чином: 

а) металевий кутник  встановлюють 

на цю поверхню так, щоб одна з його 

сторін примикала до однієї з граней 

зразка, а інша сторона кутника була 

спрямована уздовж суміжної з нею 

грані, як показано на рисунку 2; 

7.1.2 Test procedure 

Lay the test specimen on a flat surface and 

measure the deviation from squareness of 

length and width as follows: 

а) place the metal square along one of the 

sides of the test specimen with the right 

angle of the square aligned qgainst the 

adjoining adge as in figure 2; 
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b) на відстані c від кута з точністю до 

0,5 мм вимірюють відстань ab між 

гранню зразка та стороною кутника 

(див. рисунок 2), при цьому: 

  1) в випробувальних зразках з 

довжиною грані менше 500 мм c 

дорівнює максимальній ширині або 

довжині зразка; 

  2) в випробувальних зразках з 

довжиною грані рівною або більше 

500 мм с дорівнює довжині 

внутрішньої сторони квадрата (див. 

рисунок 2); 

 

с) вимір повторюють у всіх інших 

кутах менше або рівних 90°; 

 

d) при значному відхилі грані від 

прямої в напрямку довжини або 

ширини вказують максимальний 

відхил в міліметрах (див. рисунок 4). 

b) measure the distance ab between the edge 

of the test specimen and the edge of the 

metal square, at a distance c from the 

corner, to the nearest 0,5 mm, where: 

 1) for the test specimens with a side of less 

than 500 mm, c is the maximum width or 

length of the specimen; 

 

 2) for the test specimen with a side equal to 

or greater than 500 mm, c is the length of 

the inner side of the square (see figure 2). 

 

 

 

с) repeat for all comer of the test specimen 

having angles smaller than or equal to 90°; 

 

d) if there is any significant deviation from 

linearity of the edges in the length or the 

width, this shall be reported as the 

maximum deviation from linearity 

expressed in millimeters (see figure 4). 

 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

8.1 Обчислення відхилу від 

прямокутності за довжиною і 

шириною 

8 Calculation and expression of results 

8.1 Calculation of the deviation from the 

squareness of the length and width edges 

Calculate deviation from squareness, Sb, 

using the following equation: 
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Відхил від прямокутності за 

довжиною і шириною, Sb, 

обчислюють за формулою: 

𝑆𝑏 =
𝑎𝑏

𝑐
 , 

де  

аb - виміряне значення, мм;  

с - виміряне значення, мм. 

Відхил від прямокутності за 

довжиною і шириною, Sb, вказують з 

округленням до 1мм/м. 

 

where: 
 
аb is the measured value in millimetres;  

c is the measured value in millimetres. 

Express the deviation from squareness, Sb, 

in millimetres per metre and round to the 

nearest millimetre per metre. 

8.2 Обчислення відхилу від 

прямокутності за товщиною 

Відхил від прямокутності за 

товщиною, Sd, обчислюють за 

формулою: 

8.2 Calculation of the deviation from 

squareness of the thickness edge 

Calculate deviation from squareness, Sd, 

using the following equation: 

Sd = ad,  

де  

ad - максимальне виміряне значення, 

мм. 

Відхил від прямокутності за 

товщиною, Sd, вказують з 

округленням до 1 мм. 

 

where : 

ad is the maximum measured, value in 

millimetres. 

Round the deviation, Sd, to the nearest 

millimetre and report the thickness of the 

test specimen. 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Примітка. У це видання стандарту не було 

можливості включити дані про точність 

вимірювання; введення таких даних 

9 Accuracy of measurement 

NOTE: It has not been possible to include a state-

ment of the accuracy of measurement in this edition 

of the standard, but it is intended to include such a 
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планують в наступній редакції  даного 

стандарту. 

 

statement when the standard is next revised. 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

Протокол випробувань повинен 

містити наступну інформацію: 

 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація продукції: 

  1) найменування виробу, 

підприємства, виробника або 

постачальника; 

  2) номер кода виготовлення (номер 

партії); 

  3) тип виробу; 

  4) пакування; 

  5) форма виробу, що надійшов у 

лабораторію; 

6) інша інформація, наприклад, 

номінальна товщина, номінальна 

щільність; 

с) проведення випробування: 

 

  1) дані з відбору зразків, наприклад, 

відповідальний за проведення відбору 

і місце відбору; 

  2) кондиціонування  зразків; 

  3) випадки невідповідності розділам 

10 Test report 

The test report shall include the following 

information: 

 

a) reference to this European Standard; 

b) product identification: 

  1) product name, factory, manufacturer or 

supplier; 

  2) production code number; 

 

  3) type of product; 

  4) packaging; 

  5) the form in which the product arrived at 

the laboratory; 

  6) other information as appropriate, e.g. 

nominal thickness, nominal density; 

 

 

с) test procedure: 

 

  1) pre-test history and sampling (name of 

person taking the samples and sampling 

site); 

  2) conditioning; 

  3) deviations from clauses 6 and 7, if any; 
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6 и 7, якщо такі є; 

  4) дата проведення випробування; 

  5) загальні дані по вимірах; 

6) будь-які події, що можуть впливати 

на результати випробувань; 

 

Примітка. Відомості про інструмент та 

відповідального за проведення вимірювань 

зберігають у лабораторії, в протоколі 

результатів випробувань ці відомості 

вказувати необов'язково. 

 

d) результати: всі окремі значення і 

максимальні значення відхилів від 

прямокутності в міліметрах на метр в 

напрямку довжини і ширини і в 

міліметрах у напрямку товщини, а 

також будь-які відхили від прямої. 

 

 

 

   

4) date of test; 

 5) general information relating to the test; 

 6) any occurrences which may have 

affected the results; 

 

NOTE: information about the apparatus and iden-

tity of the technician should be available in the 

laboratory, but It need not be recorded in the report. 

 

 

d) results: all individual values and the 

maximum value for deviation from 

squareness in millimetre/metre for the 

length and width and deviation from 

squareness in millimetres for thickness and 

any deviation from linearity. 

 

 

 

 

 

 

 

 



пр. ДСТУ Б EN 824:201х 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Див. рисунок 2. 

See figure 2. 

Див. рисунок 3. 

See figure 3. 

Рисунок 1 - Приклад розміщення металевого кутника для вимірювання відхилів 

від прямокутності за довжиною, шириною та товщиною 

Figure 1: Example of the measurement of length and width edge squareness and of 

thickness edge squareness 

 

 

 

 

 

b - довжина або ширина 

випробувального зразка в залежності 

від кута вимірювання; 

ab - відхил від прямокутності за 

довжиною або шириною; 

 с - довжина плеча металевого 

кутника 

b length or width of the product depending 

on the corner which is controlled; 

ab deviation from squareness of length or 

width; 

c length of inner side of the square 

Рисунок 2 – Приклад вимірювання відхилу від прямокутності за довжиною і 

шириною 

Figure 2: Example of the measurement of length and width edge squareness 
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d — товщина зразка; 

ad — відхилення від прямокутності за 

товщиною 

d thickness of the product; 

ad deviation from squareness 

Рисунок 3 - Приклад вимірювання відхилу від прямокутності за товщиною 

Figure 3: Example of the measurement of thickness edge squareness 

 

 

 

Рисунок 4 - Приклад вимірювання відхилу граней від прямої 

Figure 4: Example of measurement of deviation from linearity of the edge 

 

 



пр. ДСТУ Б EN 824:201х 

 

11 

 

 

 

 

Код   УКНД : 91. 100. 99 

Ключові слова: матеріал теплоізоляційний, будівельні конструкції, 

прямокутність, випробування 

 

 

 

 

 

Голова ТК 302  

«Енергоефективність будівель та споруд», 

доктор технічних наук                                                               Г. Фаренюк 

 

 

 

 

Генеральний директор 

НТЦ «Будстандарт»                                                                  О. Бобунов  

 

 

 

 

 

Науковий керівник,  

директор з наукової роботи 

НТЦ «Будстандарт» 

кандидат технічних наук                                                          О. Палієнко 
 


